LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA MASTERSOFT
PROGRAMSKE OPREME
POMEMBNO — POZORNO PREBERITE: Licenčna pogodba za končnega uporabnika je pravni
dogovor med vami (posameznikom ali posamezno pravno osebo) in podjetjem Mastersoft v zvezi z
zgoraj omenjenim programskim izdelkom, ki vključuje računalniško programsko opremo, ustrezne
spremljajoče pomnilne medije in tiskano gradivo ter elektronsko dokumentacijo (v nadaljnjem
besedilu: programski izdelek). Kadar nameščate, kopirate ali kako drugače uporabljate programski
izdelek, vas zavezujejo določila te licenčne pogodbe. Če se z njimi ne strinjate, takoj vrnite
neuporabljen programski izdelek prodajalcu, ki vam bo vrnil kupnino.
LICENCA ZA UPORABO PROGRAMSKEGA IZDELKA
Programski izdelek je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah ter z zakonom o zaščiti intelektualne
lastnine in ustreznimi pogodbami. Pravico do uporabe programskega izdelka pridobi uporabnik z
licenco.
1. LICENČNE PRAVICE. Licenčna pogodba vam podeljuje naslednje pravice:
· Uporaba programske opreme: Namestiti in uporabljati smete eno kopijo programskega izdelka v
enem računalniku. Če programski izdelek vsebuje pripomoček, ki vašemu posameznemu računalniku
omogoča, da deluje kot omrežni strežnik, lahko do osnovnih omrežnih storitev tega strežnika dostopa
omejeno število računalnikov ali delovnih postaj s skladu s številom licenc.
· Shranjevanje in uporaba v računalniškem omrežju: Kopijo programskega izdelka lahko shranite ali
namestite v omrežni strežnik, ki ga uporabljate le za nameščanje ali zagon programskega izdelka v
drugih računalnikih v internem računalniškem omrežju. Vendar pa morate prej pridobiti licenco za
vsak posamezen računalnik, v katerega boste programski izdelek namestili ali ga zaganjali iz
omrežnega strežnika. Licence za uporabo programskega izdelka ni dovoljeno deliti ali sočasno
uporabljati v različnih računalnikih.
· Licenčni paket: Če je vaša licenčna pogodba del licenčnega paketa, lahko izdelate toliko dodatnih
kopij programskega dela programskega izdelka, kot je navedeno na tiskanem izvodu te licenčne
pogodbe, vsako od kopij pa lahko uporabljate na zgoraj določeni način.
Različico programske opreme, ki je bila nameščena med postopkom namestitve, imate pravico
uporabljati že pred aktiviranjem. Če programske opreme ne aktivirate ali zahtevate registracijske kode,
je vaša pravica za njeno uporabo po času, določenem med postopkom namestitve, omejena. S tem
preprečujemo nelicencirano uporabo. Če programske opreme ne aktivirate, po določenem času nimate
več licence za nadaljevanje uporabe programske opreme. Nekatere testne verzije ne zahtevajo
aktivacijske kode ali ključa. Pravico uporabe takšne verzije (običajno označene Trial ali preiskusna) je
omejena na 30 ali 60 dni. Po tem roku nimate pravice do uporabe programskega paketa.
· Vnovična dodelitev licenc: V vseh primerih odvzema licence eni napravi ali uporabniku ter vnovične
dodelitve licence drugi napravi ali uporabniku morate odstraniti programsko opremo iz stare naprave
ali iz naprave starega uporabnika oziroma onemogočiti nadaljnji dostop stari napravi ali uporabniku.
2. DRUGE PRAVICE IN OMEJITVE
· Omejitve pri obratnem inženiringu, povratnem prevajanju in povratnem zbiranju programske
opreme: Obratni inženiring, povratno prevajanje in povratno zbiranje programskega izdelka so
prepovedani, razen v obsegu, kot ga dovoljuje upoštevani zakon, ne glede na to omejitev.
· Ločevanje sestavnih delov: Programski izdelek ima licenco kot izdelek v celoti. Sestavnih delov ni
dovoljeno ločiti in jih uporabljati v več kot enem računalniku.
· Izposoja: Programskega izdelka ni dovoljeno posojati ali dajati v zakup.
· Prenos programske opreme: Vse pravice po tej pogodbi lahko trajno prenesete na drugega
uporabnika pod pogojem, da ne obdržite nobenih kopij in da prenesete programski izdelek v celoti
(vključno z vsemi sestavnimi deli, pomnilnimi mediji in tiskanim gradivom, nadgradnjami, to licenčno
pogodbo in potrdilom o pristnosti) ter da prejemnik soglaša s pogoji te licenčne pogodbe. Če je
programski izdelek nadgradnja, mora prenos vključevati tudi vse prejšnje različice programskega
izdelka.
· Prenehanje veljavnosti licenčne pogodbe: Če ne boste ravnali v skladu s pogoji in določili te
pogodbe, lahko Mastersoft brez škode za druge pravice to pogodbo prekine. V tem primeru morate
takoj uničiti vse kopije programskega izdelka in vseh njegovih sestavnih delov.

3. NADGRADNJE. Če je programski izdelek nadgradnja izdelka Mastersoft, lahko tak nadgrajeni
izdelek uporabljate samo v skladu s to pogodbo. Če je programski izdelek nadgradnja komponente
programskega paketa, za katerega imate licenco kot za izdelek v celoti, lahko programski izdelek
uporabite ali prenesete samo kot del te celote in ga ne smete ločiti za uporabo v več kot enem
računalniku.
4. AVTORSKE PRAVICE. Vsi naslovi in avtorske pravice v zvezi s programskim izdelkom (vključno
s slikami, fotografijami, animacijami, videom, avdiem, glasbo, besedili in dodatnimi programi,
vključenimi v programski izdelek), priloženo tiskano gradivo in kopije programskega izdelka so last
podjetja Mastersoft ali njegovih dobaviteljev.
Programski izdelek je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. S programskim izdelkom morate
ravnati kot z vsakim avtorsko zaščitenim materialom, s to izjemo, da lahko (a) naredite eno varnostno
ali arhivsko kopijo in (b) namestite programski izdelek v posamezen računalnik pod pogojem, da
izvirnik zadržite izključno za varnostno kopijo ali za arhiviranje. Tiskanega gradiva, ki je priloženo
programskemu izdelku, ni dovoljeno kopirati.
5. PROGRAMSKA OPREMA NA DVEH RAZLIČNIH POMNILNIH MEDIJIH. Programski izdelek
lahko prejmete na več kot enem pomnilnem mediju. Ne glede na vrsto ali velikost prejetega medija
lahko uporabite samo tistega, ki je primeren za vaš računalnik. Drugega pomnilnega medija ni
dovoljeno uporabljati ali namestiti v drug računalnik. Drugega pomnilnega medija tudi ni dovoljeno
posojati, dajati v zakup ali kako drugače prenesti na drugega uporabnika, razen kot trajni prenos
programskega izdelka (kot je določeno zgoraj).
6. IZJAVA – UPORABA NAMIŠLJENIH IMEN. Tu navedeni primeri podjetij, organizacij, izdelkov,
imen domen, e-poštnih naslovov, logotipov, oseb, krajev in dogodkov so izmišljeni. Vsaka povezava z
resničnimi podjetji, organizacijami, izdelki, imeni domen, e-poštnimi naslovi, logotipi, osebami, kraji
ali dogodki je zgolj naključna.
7. Programski paket je navoljo »takšen kot je«, »z vsemi napakami« in »kot je na voljo«. Ne jamčimo,
da so informacije, ki so na voljo, točne ali pravočasne. Seznanjeni ste, da programska oprema ni brez
napak ali določena funkcionalnost deluje drugače od vašega pričakovanja. Ne moremo jamčiti, da
bodo storitve delovale neprekinjeno, bodo pravočasne, varne in brez napak.
8. MPX ali njegovi moduli lahko za potrebe delovanja vzpostavijo povezavo z Mastersoft strežniki.
Ko se takšna povezava vzpostavi z Mastersoft strežnikom le temu pošlje podatke o različici
programske opreme, ključ za aktiviranje izdelka, na podlagi katere se programu dodeli ustrezna
funkcionalnost. Lahko beležimo standardne informacije o računalniku med katere po navadi sodijo, na
primer vaš naslov IP, različica brskalnika in področne ter jezikovne nastavitve. Nekatere storiteve
vključene v MPX shranjujejo spletne piškote. Če se strinjate s pogoji te pogodbe, se strinjate tudi z
uporabo spletnih piškotov, zbiranjem in uporabo omenjenih podatkov.
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